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Ammatillisen koulutuksen lain mukaiset säädetyt teot ja laiminlyönnit, toimenpiteet
vastuuhenkilöt, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt
Rike tai laiminlyönti
Opiskelija häiritsee opetusta

Toimenpide
Opiskelija poistetaan luokasta tai
opetustilasta oppitunnin jäljellä
olevaksi ajaksi 531/2018 § 85

Vastuuhenkilö / työnjako
Kouluttajalla/toimitusjohtaja-rehtorilla
on yksin oikeus poistaa opiskelija,
joka ei noudata suullista määräystä
poistua opetustilasta sekä
oppilaitoksen alueelta. Voimakeinoja
käytettäessä viranhaltijan apuna on
oltava toinen oppilaitoksen
henkilökuntaan kuuluva.

Opiskelija rikkoo koulun järjestystä

Suullinen huomautus

Henkilökunnan jäsen, joka huomaa
tilanteen. Asia ilmoitetaan suullisesti
kouluttajalle

Kuulemis- ja kirjaamismenettely
Kouluttaja kirjaa tapahtuman ylös
ja lähettää sen tiedoksi
toimitusjohtaja-rehtorille
sähköpostilla.

Usein toistuvista opiskelijan
järjestyssääntörikkomuksista
annetaan tieto myös
toimitusjohtaja-rehtorille
jatkotoimenpiteitä varten
Mikäli on ilmeistä, että opiskelijalla Opiskelijalta voidaan ottaa haltuun Vastuukouluttaja ja toinen
Opiskelijalle tulee ilmoittaa ennen
on hallussaan esineitä tai aineita,
tai tarkastaa opiskelijan mukana henkilökuntaan kuuluva työntekijä
tarkastusta tarkastuksen syy.
joilla voidaan vaarantaa omaa tai
olevat tavarat, opiskelijan
(tarkastuksen tekee aina kaksi
Toimitusjohtaja-rehtori kirjaa
toisen turvallisuutta ja opiskelija
hallinnassa olevat säilytystilat ja
henkilöä). Tarkastuksen jälkeen
tapahtuman ja toimittaa sen
kieltäytyy pyynnöstä huolimatta niitä päällisin puolin hänen vaatteensa. kouluttaja kirjoittaa asiasta lyhyen
tiedoksi oppilaitoksen
luovuttamasta tai ei luotettavasti
Tarkastettavan ja tarkastajan
raportin (mitä, miksi, milloin, kenelle) toiminnanohjausryhmälle.
osoita, ettei hänen hallussaan niitä tulee olla samaa sukupuolta.
ja lähettävät sen toimitusjohtajaole.
rehtorille tiedoksi.
Opiskelijan epäillään oleen
Opiskelija voidaan velvoittaa
Vastuukouluttaja ja toinen
Tilanteessa olleet oppilaitoksen
huumausaineen vaikutuksen
esittämään huumausainetestiä
henkilökuntaan kuuluva työntekijä
edustajat sopivat, kuka kirjaa
alaisena oppimistilanteissa tai on
koskeva todistus
(tarkastuksen tekee aina kaksi
tapahtuman ylös ja toimittaa sen
vahva epäilys siitä, että hänellä on
henkilöä). Tarkastuksen jälkeen
rehtorille. Asia toimitetaan
huumeriippuvuus
kouluttaja kirjoittaa asiasta lyhyen
tiedoksi oppilaitoksen
raportin (mitä, miksi, milloin, kenelle) toiminnanohjaus-ryhmälle.
ja lähettävät sen toimitusjohtajarehtorille tiedoksi.
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Opiskelija käyttäytyy väkivaltaisesti Kirjallinen varoitus
tai uhkaavasti opiskeluympäristössä,
rikkoo järjestyssääntöjä, kieltäytyy
huumausainetestistä tai on käyttänyt
ko. testin perusteella
huumausainetta muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin

Toimitusjohtaja-rehtori

Ennen kirjallisen varoituksen
antamista opiskelijalle yksilöidään
Kirjallisen varoituksen antaja kirjoittaa kurinpitorangaistuksen syynä
asiasta lyhyen raportin ja lähettää sen oleva teko tai laiminlyönti.
oppilaitoksen
Hankitaan tarpeellinen selvitys ja
toiminnanohjausryhmälle tiedoksi.
kuullaan opiskelijaa. Kirjallinen
varoitus kirjataan opiskelijan
tietoihin opiskelijanhallintajärjestelmään.

Opiskelijan teko on vakava
Määräaikainen erottaminen
(käyttäytyy väkivaltaisesti tai
uhkaavasti opiskeluympäristössä,
rikkoo järjestyssääntöjä, kieltäytyy
huumausainetestistä tai on käyttänyt
ko. testin perusteella
huumausainetta muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin) taikka
opiskelija jatkaa käytöstään
kirjallisen varoituksen saatuaan.

Toimitusjohtaja-rehtori
Erottamisen tekijä kirjoittaa asiasta
lyhyen raportin ja lähettää sen
oppilaitoksen
toiminnanohjausryhmälle tiedoksi.

Ennen määräaikaista erottamista
opiskelijalle yksilöidään
kurinpitorangaistuksen syynä
oleva teko tai laiminlyönti.
Hankitaan tarpeellinen selvitys ja
kuullaan opiskelijaa.
Määräaikainen erottaminen
kirjataan opiskelijan tietoihin
opiskelijanhallintajärjestelmään.

